
Ved underskrivning af denne erklæring, erklærer vi,  
- at vi, indtil vores barn fylder 18 år, vil friholde vores barn for ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med: 

 
 Handicapbil  - mindreårige: køb, besiddelse, brug og evt. salg af bilen, herunder krav der måtte 

 opstå i forbindelse med optagelse af lån i .h.t. servicelovens § 114, bevilget af kommunen 

 
 Lejekontrakt  - mindreårige: indgåelse af lejekontrakten for lejemålet (angiv adresse) 

  
  
 Lejekontrakt og optagelse af beboerindskudslån  - mindreårige: indgåelse af lejekontrakten  
 for lejemålet (angiv adresse) og optagelse af beboerindskudslånet 
  
  
 Erhvervsvirksomhed  - mindreårige: (angiv hvad virksomheden omfatter) 
  
  
 Andet: (Angiv hvad barnet friholdes for) 
 

Journalnummer (udfyldes af Familieretshuset) 
 

Friholdelseserklæring 
 

Forælder/værge 1
CPR-nummer: 
 

E-mail:

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

Fulde navn:

Telefon i dagtimerne

Forælder/værge 2
CPR-nummer: 
 

E-mail:

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

Fulde navn:

Telefon i dagtimerne

CPR-nummer:Fulde navn:
Barnet

 - at vi ikke vil rejse krav mod vores barn om tilbagebetaling af eventuelle udgifter, som vi måtte have haft 
  som følge af ovenstående.

Underskrift  
 Forælder 1/værge 1 underskrift: Dato (dato/mdr./år): 

 

Dato (dato/mdr./år): 
 

Forælder 2/værge 2 underskrift:

Underskrift:



Behandling af personoplysninger 
Familieretshuset udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og databeskyttelsesforordningen gælder derfor for 
sagsbehandling af enhver art i Familieretshuset. 
Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.familieretshuset.dk/persondata

https://www.familieretshuset.dk/persondata
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